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Sammanträdestid: 22.12.2020 

kl. 14.00 – 16.45 
   

Sammanträdesplats: Sottunga skola  

 

 
Ärendets §-nummer  Ärende 

 

35 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

36 § Val av protokolljusterare 

37 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

38 §  Fastställa kommunala avgifter 

 

39 § Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 

40 §  Utbildningsstadga 

 

41 §  Val av omsorgsnämnd 

 

42  §  Kommunreformfrågor 

 

43 § Anmälningsärenden 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 35: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

  

 

 

KF § 36: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

  

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes Jenny Nylund och Peter Wahlbeck. Proto-

kolljustering 23.12.2020. 

   

 

 

 

KF § 37 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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KF § 38 Fastställa kommunala avgifter 

 

 

 

  KS § 57  

 

  Arvoden och avgifter i bilaga.  

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arvoden och avgif-

ter för 2021 fastställs enligt bilaga. 

 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

 

KF § 38 Beslut: 

  Arvoden och avgifter 2021 fastställdes enligt bilaga. 
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KF § 39 Budget 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023 

 

 KS § 56  

    Bokslut 2019 Förslag 2021 

 Totalt   - 71.311  - 239.840 

 Förvaltning  470.733  319.002 

 Kommunkansliet -40.923  - 83.735 

 Beskattning  395.299  335.000 

 Landskapsandel 161.878  115.800 

 Bildningsväsende -53.149  -37.152 

 Socialväsende -391.366  -433.199 

 

 Budget 2021 i bilaga. Ekonomiplan skickas senare. 

 

 
 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att budget 2021 godkänns en-

ligt bilaga med följande kommentarer och ändringar: 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att föreliggande bud-

get 2021 och ekonomiplan 2022-2023 godkänns. Kommunstyrelsen avser 

undersöka möjligheter att söka extra bidrag från landskapsregeringen. 

 

 

KF § 39 

 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige godkände budget 2021 enligt ovan och preliminär 

ekonomiplan 2022 – 2023. Förevisad avskrivningsplan godkändes. Full-

mäktige konstaterade också att möjlighet att söka extra bidrag från land-

skapsregeringen bör undersökas. 
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KF § 40 Utbildningsstadga 

 

  KS § 59 

 

  Den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) har 

medfört att Sottunga kommuns utbildningsstadga bör förnyas. 

 

  Utbildningsstadgan klargör bl.a. förvaltningen, personal, rutiner, under-

visning, elevhälsa, läroämnen och stöd för skolgång. 

 

   

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att bifogad utbild-

ningsstadga godkänns. 

   

 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

 

KF § 40 

  Beslut: 

  Bifogad utbildningsstadga godkändes. 
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KF § 41  Val av omsorgsnämnd 

 

  KS § 63  

  Kommunen har hittills haft socialnämnd som beslutat i ärenden gällande 

kommunens socialväsende. Eftersom KST träder i kraft 2021 kommer en 

stor del av nämndens tidigare ärenden handhas av KST. Kvar blir åt-

minstone frågor angående äldreomsorg. 

 

  Socialnämndens tidigare ledamöter tillfrågats och de flesta ställer upp att 

fortsätta i egenskap av omsorgsnämnd. 

 

  Tidigare socialnämnd upphör i och med detta beslut. 

 

  Kommunstyrelsens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande personer till 

omsorgsnämnd fr.o.m. 1.1.2021 

  Rosita Stenros (ordförande) 

  Inga-Lill Pettersson 

  Thomas Lindström 

  Märta Grunér 

  Henrik Elomaa 

 

  Ersättare:  

  Raili Väänänen 

  Birgitta Saurén 

  (XX) 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag med tillägget att ytterligare ersättare bör utses till fullmäk-

tigemöte för att beakta krav på jämställdhet. 

 

KF § 41 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige valde följande personer till omsorgsnämnd fr.o.m. 

1.1.2021 - 2023. 

  Rosita Stenros (ordförande) 

  Inga-Lill Pettersson 

  Thomas Lindström 

  Märta Grunér 

  Henrik Elomaa 

 

  Ersättare:  

  Raili Väänänen 

  Birgitta Saurén 

  Peter Karlsson 
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KF § 42 Kommunreformfrågor 
   

   

  KS § 66  

 

  Under de senaste åren har pågått diskussioner om att ändra kommunstruk-

turen på Åland. 

 

  Ett antal utredningar har genomförts, bl.a: 

  PwC  

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen 

 

(Sandberg, Enestam & Henricson) 

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning 

 

Finström-Geta-Sund  

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund 

 

Parallellt med PwC utredning utförde också ÅSUB en enkät. Resultatet 

berördes i Pwc rapporten. 

 

  Innan dessa pågick också en utredning som kallades SSSR (samhälls ser-

vice struktur reformen)  

 

  Lumparlands kommunfullmäktige har 2.12.2020 § 74 beslutat anhålla hos 

landskapsregeringen om en kommunindelningsutredning i landskapets 

regi för att utreda innebörden av ett eventuellt framtida samgående mellan 

Lemlands och Lumparlands kommuner. En förutsättning är att landskaps-

lagen om kommunreform upphävts samt att kommunstrukturlagen ändras. 

 

  Den nu gällande kommunstrukturlagen, 4 kommuner, är på väg att upp-

hävas och ändras så frivillig samgång möjliggörs. På kommande är också 

en kriskommunlag.  

 

  Den nu gällande kommunstrukturlagen förkastades av samtliga skär-

gårdskommunernas fullmäktige bl.a. pga att enighet inte fanns gällande 

kommuncentrum och avsaknad av realistiska förbindelser mellan skär-

gårdskommunerna. 

 

  Avsikten var också att samtliga kommuner borde ha inlett arbete med 

samgångsavtal. Detta har inte skett. 

 

  På Sottunga har diskussioner om framtida samgång strandat eftersom nyt-

tan med samgång hittills inte kunnat klargöras. Frågan som kvarstår är ” 

Vad blir bättre?” 

 

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund
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  Det finns ännu inga klara och entydiga löften om att något skulle bli bättre 

men Sottunga ställs inför ett ofrånkomligt faktum att pengarna tar slut. 

Delvis pga att kommunerna påförs skyldigheter som man inte får full 

kompensation för. 

 

  Ett annat ofrånkomligt faktum är liten administration. Det blir ohållbart 

med dagens och framtida krav att upprätthålla en förvaltning med en per-

son i kansli. Då finns heller ingen möjlighet till specialisering. En alltför 

liten enhet är också mycket sårbar, tex vid sjukdom. 

 

  För att klara fortsättningen krävs antingen att landskapet skjuter till mera 

landskapsandelar eller att kommunen går ihop med annan kom-

mun/kommuner för att klara framtida lagstadgade krav. Den frågan är hel-

ler inte helt entydig eftersom det inte finns ekonomiska kalkyler som på-

visar att kommunsammanslagningar blir ekonomiskt lönsamma. I alla all 

inte på kortare perspektiv. Det är då i så fall andra påvisbara stordriftsför-

delar som ska klargöras. 

 

  I dagsläget med beaktande av befintlig prognos för skatteintäkter och 

landskapsandelar är det i alla fall klart att Sottunga kommuns ekonomi 

inte klarar av att upprätthålla framtida lagstadgade krav på service. 

 

  Det verkar också ologiskt att föreslå att kommunen påbörjar diskussion 

med annan eller andra kommuner som befinner sig i ett ännu större eko-

nomiskt utsatt läge.  

 

  I tidigare utredning har visats olika förslag på kommunindelningar och 

gemensamt är att tillräckligt många kommuner bör gå samman för att bli 

en ekonomiskt sett hållbar enhet. 

 

  Alternativ som diskuterats på Sottunga är bl.a. Södra skärgården, Föglö, 

Lemland-Lumparland, Södra Åland. Inga alternativ har hittills lett till vi-

dare åtgärder. En södra Ålands kommun inklusive eller exklusive Mhamn 

blir i alla fall inte naturlig gräns mot en eventuell norra Ålands kommun. 

Där kan uppstå en onaturlig gräns inte enbart geografiskt sett, även gäl-

lande juridik och ekonomi. 

 

  Med stöd av resonemang ovan och med beaktande av tidigare utredningar 

är det klart att en större enhet blir mera hållbar på sikt i flera avseende. 

Däremot ger en sammanslagning av några perifera kommuner inga enty-

diga fördelar än för den kommun där centraladministrationen är. Det finns 

heller inga påvisbara ekonomiska fördelar med att genomföra kommunre-

former i flera steg. En kommun, eller sammanslagna kommuner, bör 

också ha ett starkt och naturligt centrum, vilket på Åland är Mhamn. Där-

för är den på sikt mest hållbara lösningen att föreslå en lösning med en 

kommun på Åland, då inte i detta skede beaktat eventuella juridiska hin-

der som kan uppstå mellan landskapsregering och kommunen. 
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  Det är ingen idé att kommunen satsar tid och resurser på att inleda dis-

kussioner med kommuner som i alla fall inte ens tillsammans kan uppvisa 

en tillräckligt bärkraftig enhet. 

 

  Om en diskussion inleds nu har Sottunga bättre möjlighet att påverka sin 

framtida situation och bevaka lokala intressen än att invänta att kriskom-

munlagen träder i kraft. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Sottunga kommun 

inleder diskussion med landskapsregeringen och Mhamn med avsikten att 

arbeta för en kommun och servicestruktur som blir mest hållbar för Sott-

ungas befolkning och hela Åland befolkning på sikt. 

 

 

  Beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Sottunga kommun 

anhåller av landskapsregiringen om att få medverka i utredning om fram-

tida kommunstruktur. I detta skede ger kommunstyrelsen inga direktiv om 

vilken kommunstruktur är mest lämplig eller hållbar.   

 

Kommunstyrelsen utarbetar förslag till nästa fullmäktigemöte angående 

utformning av skrivelse som riktas till landskapsregeringen. 

 

KF § 42 

  Beslut: 

 Kommunfullmäktige beslöt att landskapsregeringen kontaktas, i syfte att 

diskutera en framkomlig väg i arbetet med kommunreform, varefter ären-

det behandlas på nytt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
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KF § 34 Anmälningsärenden 

  Arbetsgruppen för att undersöka byggandet av ny butik 

  Enkät, integrationsbefrämjande åtgärder 

  Återbetalning av coronastöd 

  Köp av utrustning i Salteriet 

  Fastighetsskötsel 

  Gästhamnen 

  Inflyttningsboomen 

  Ekonomisk rapport 

  Distansmöte om kommentar till kommunreformlag 15.12.2020 kl. 13.00 

  Anställning av utbildningschef 

   

 

  Glöggtillfälle 

  Gemensamt glöggtillfälle ordnades kl 14.00 – 14.30. Inbjudna även 

kommunstyrelsen. Victoria Näfverborn tackades för förtjänstfullt arbete 

med Salteriet och gästhamnen. Kommunsekreterare Kennet Lundström 

tackades för gott arbete, speciellt arbetet med 3 st Central Baltic projekt 

samtidigt. Under tillfället även utdelning av julgåvor till personal och för-

troendevalda som tack för gott arbete under året. 

 

  

 

 

  Beslut: 

  Anmälningsärenden antecknades för kännedom. 
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut: 

 

Paragrafer: 35 – 37, 42 - 43 

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer:  

 

 

Enligt 5 §, 1 mom, i förvaltningsprocesslagen kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vil-

ken rättelseyrkande 

kan framställas 

samt tid för yr-

kande av rättelse. 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: 

 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

Sottunga kommun 

22720 Sottunga 

 

Paragrafer:  

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yr-

kandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighetens 

adress och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-

besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med an-

ledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 

också av dem som är part eller kommunmedlem. 

 

Kommunalbesvär, paragrafer:  38 - 41 

Besvärstid: 30 dagar 

 

Adress: 

Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16 

22100 MARIEHAMN 

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 

Besvärstid, 14 dagar 

 

Adress: 

Ålands landskapsregering 

Box 1060 

22111 MARIEHAMN 

 

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras. 

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för-

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall 

också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssö-

kanden.  

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som offi-

ciellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av be-

svärshandlingar 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så 

fall på avsändarens ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de 

kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsut-

draget 
 

 

 


